
   

   

 

Klimat- och Miljöriktlinjer för BirdLife Sverige 
Antagen av styrelsen 2018-06-16 §131 

 

BirdLife Sverige är en förening som i all sin verksamhet strävar efter att minimera påverkan 

på miljö och klimat. Det gäller både föreningen och bolag ägda av föreningen, inklusive alla 

dess anställda, förtroendevalda och medlemmar.  
 

Bakgrund 

Allemansrätten, miljölagar och förordningar som har betydelse för vår verksamhet utgör 

grunden för vårt miljöarbete. Därutöver strävar vi hela tiden efter att minska negativ påverkan 

på luft, mark, vatten, biologisk mångfald och människors hälsa.  

Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna där ständiga förbättringar görs på följande sätt: 
 

Transporter 

Vi väljer i första hand transport med tåg eller andra allmänna kommunikationer vid resor. 

Endast då stor tidsvinst görs eller då mycket material samtidigt ska transporteras används bil. 

I alla lägen då bil används bör samåkning eftersträvas. Vid hyra av bil väljs i första hand de 

bäst miljöanpassade. Flyg används också bara då stora tidsvinster görs. 
 

Energiförbrukning 

Vi minimerar vår energiförbrukning genom att använda energisnåla apparater, belysning och 

uppvärmningsanordningar i våra lokaler. 

Vi undviker att lämna apparater i stand-by-läge och släcker lampor som inte används. 

Vi väljer så långt möjligt förnybara energikällor till vår förbrukning av el och bränslen och 

använder i första hand miljömärkt el.  
 

Anläggningar 

Vid om- och nybyggnad väljer vi material med stor miljö- och resurshänsyn. Vid upphandling 

ska detta noga framhållas. Företag som anlitas ska redovisa vilken miljö- och klimathänsyn de 

tar. 

Vi hushållar med naturresurser.  
 

Arrangemang 

• Vi säkrar miljöanpassning där så är möjligt genom att hushålla med naturresurserna 

samt återanvända och återvinna material i största möjliga utsträckning. 

• Vi minimerar utsläpp av föroreningar till mark, luft och vatten.  

• Vi tar största möjliga hänsyn till naturen, växt- och djurlivet vid planering av våra 

arrangemang.  

• Vi kontrollerar och följer upp vad som blev bra och dåligt för att kunna göra ännu 

bättre arrangemang nästa gång. 
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Konsumtion och Avfall  

Vi hushållar med naturresurser genom att redan vid inköp minimera åtgång av material och 

andra produkter. FSC-märkta trävaror ska i första hand väljas. Plast bör undvikas.   

Vi återvinner och sorterar så långt det är möjligt.  
 

Kemikalier 

Vi väljer miljömärkta varor. Vi undersöker alltid om natur- och miljömässigt bättre alternativ 

finns. 
 

Livsmedel vid fika, arrangemang och möten  

• Vi väljer i möjligaste mån KRAV-godkända produkter. 

• Vi väljer när så är möjligt närproducerade och för årstiden lämpliga produkter.  

 

Kunskap och utbildning  

Vi försäkrar oss om att anställda, förtroendevalda, regionalföreningar m.fl. är insatta i 

riktlinjerna genom kontinuerlig uppföljning och påminnelse. 
 

 

 

 


